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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
ATA Nº 5/2022 REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2022 

 
Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a reunião ordinária 
da Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do 
Presidente da Câmara, Luis António Abelho Sobreira Vitorino e os Vereadores, Jorge 
Miguel da Silva Rosado, Luis Manuel Maçãs Aires Costa, Cristina de Fátima Almeida 
Castanho Novo e António  Manuel Pereira Mimoso. ---------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião a Vereadora Paula Cristina da Mata Trindade, cuja falta foi 
justificada e pediu para ser substituída pelo membro seguinte da lista Coligação Marvão à 
Frente PSD/CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de 03 de março 
de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que está quase fechado o local para colocação de uma antena na 
Escusa, que ficará junto ao depósito da água, e a dificuldade de rede vai ser ultrapassada. 
Informou também que ainda hoje vai ser publicado um edital para a reunião sobre o trânsito 
em Marvão, na próxima sexta-feira para apresentarem à população a proposta do municipio 
para regular o trânsito dentro da Vila. ---------------------------------------------------------------------- 
Falou também no assunto do momento e que a todos preocupa, a guerra na Ucrânia e não 
podemos ficar indiferentes com as imagens dos refugiados, vai preparar uma reunião com 
urgência com as várias entidades do território e tentar arranjar um programa conjunto para 
dar uma resposta integrada. É um tema muito complexo e tem de ser muito bem feito com 
um estudo prévio de quantos agregados podemos receber. ----------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa deu conhecimento que a Direção Regional de Cultura avançou 
com a proposta de classificação do megalitismo e no nosso concelho há um total de 29 
sendo 2 menires e 27 antas. Considerou importante para maior proteção e preservação dos 
nossos monumentos, alguns deles já estão incluídos na Rota do Megalítico. ------------------ 
Informou que a UJA e o Municipio organizaram o carnaval virtual, houve 30 pessoas a 
participar e vão dar alguns prémios para a restauração. Foi entregue às escolas o livro: “A 
vida sem água é uma seca”, integrado num projeto com a CIMAA e os alunos ilustraram e 
fizeram histórias para o livro. --------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve presente numa reunião em Brozas para prepararem mais um produto turístico, a 
Rota Sefarad de Cáceres a Castelo de Vide, passando por Marvão, mais concretamente 
pela Torre da Portagem onde passaram os judeus. ---------------------------------------------------- 
O Vereador António Mimoso falou da atividade realizada no dia 4 de março no mercado 
em Santo António das Areias, para assinalar o Dia da Proteção Civil com a participação dos 
Bombeiros, GNR, Sapadores e que envolveu a população em geral e as escolas. -----------          
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A Vereadora Cristina Novo felicitou a Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão pela 
organização da caminhada do passado sábado que correu muito bem, trouxe muita gente 
ao concelho e pela como foram recebidos os participantes. ----------------------------------------- 
Alertou para o estado da estrada nacional 359, entre Santo António das Areais e Marvão e 
perguntou se o Município a sinalizou ou está previsto ser arranjada, pois apresenta muitos 
sinais de degradação e falta de sinalização. ------------------------------------------------------------ 
O Presidente respondeu que a situação da estrada está sinalizada para a pintura do 
pavimento e o arranjo do mesmo. Este troço vai desde o limite do concelho até à Celorica 
é longo mas não está todo degradado, é para fazer ao longo dos próximos quatro anos. --- 
O Vereador Jorge Rosado apresentou os sentimentos à Vereadora Paula Trindade pelo 
falecimento da sua avó. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Acompanhou o que disse o Presidente sobre a guerra na Ucrânia que não nos é indiferente 
e há necessidade de tomar medidas conjuntas, para as quais terá a colaboração dos eleitos 
do PS para o que pudermos ajudar numa resposta à nossa escala. ------------------------------ 
Ainda sobre este assunto felicitou a Casa do Povo de Santo António pela iniciativa de 
recolha de bens que deve ser valorizada e acompanhar o espirito nacional. ------------------- 
Ao longo do fim-de-semana houve várias atividades no concelho e reforçou a proposta do 
PS em retomar as iniciativas e o Moto Clube esgotou e deu a imagem de que os 
marvanenses sabem receber. Também a UJA organizou uma prova para um público muito 
específico e o concelho precisa de complementaridade, o GDA tem o futsal e o andebol e 
tem havido atividade regular para dar resposta a todos os nichos. A proposta do PS em 
apoiar as associações é isto mesmo. ---------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à reunião que o Presidente pretende fazer sobre o trânsito na Vila, acha que 
primeiro devia ser dado conhecimento aos vereadores e envolver todo o executivo. --------- 
Deu as boas vindas ao António Mimoso, mas perguntou se há algum problema com o Nuno 
Serra Pereira que é o elemento seguinte proposto pelo CDS/PP a seguir à Vereadora Paula 
Trindade. Perguntou se não pode vir ou se não foi convocado. ------------------------------------- 
O Presidente respondeu que não se passa nada, mas há um acordo politico com o CDS e 
vem o António Mimoso nestas situações. O Nuno Serra Pereira não foi convocado e não 
vem de Lisboa para uma reunião destas. ----------------------------------------------------------------- 
A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, esclareceu que no caso da Vereadora 
Paula Trindade que foi proposta pelo CDS terá de ser substituída pelo elemento seguinte 
da lista nomeada pelo mesmo partido. --------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado chamou a atenção para o facto de estarem a cometer uma 
ilegalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente referiu que foi alertado agora e não vai estar a cometer uma ilegalidade. ---- 
Em virtude deste esclarecimento, António Mimoso ausentou-se da sala e não 
participou na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado acha lamentável que tenham construído uma coligação e não 
a respeitem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falou ainda de uma notícia publicada no jornal HOY que refere o trabalho feito pela 
Diputation de Cáceres sobre o trem turístico para viajar até à fronteira de Portugal e lembrou 
que em agosto o PS iniciou este trabalho com a realização do Fórum. O governo espanhol 
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está a trabalhar para restabelecer a ligação até Valencia, que foi aquilo que o PS disse no 
fórum, mas que foi desdito pelo PSD. Agora está a prova de que o PS tinha parceiros e 
viabilidade e que ainda se vai a tempo, se o Presidente se meter ao caminho.  ---------------  
O Vereador Luís Costa, informou que já havia tratado desse assunto com o deputado 
Álvaro Sanches Contrina, numa reunião que teve com o mesmo em Espanha. Têm uma 
reunião agendada no sentido de ouvir o deputado quanto à possibilidade de se colocar em 
andamento o projeto do “trem turístico” de Cáceres à Beirã. Para já parece-nos 
interessante, mediante a informação irá avaliar se tem interesse para Marvão e 
posteriormente colocar em prática o projeto. ------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 
O Sr. José Manuel Baltazar perguntou se a obra da estrada da Ponte Velha já foi entregue 
à câmara, pois há situações de tampas muito elevadas em relação à estrada e as valetas 
umas têm cimento outras terra. Perguntou qual o custo com a transmissão da última 
assembleia e qual o custo previsível para a solução do trânsito em Marvão. ------------------- 
Deu os parabéns à câmara pelo alargamento da bancada no campo de jogos e perguntou 
se está a ser feito pela câmara ou por um privado. Sobre a guerra perguntou se a casa no 
Porto Roque não pode albergar possíveis refugiados. ------------------------------------------------ 
Ainda sobre a substituição da Vereadora Paula perguntou se a câmara não tem um jurista 
para aconselhar nestas situações e não entrarem em ilegalidade. -------------------------------- 
O Sr. João Bugalhão congratulou-se com a preocupação no auxílio aos refugiados mas o 
Presidente disse que primeiro tem de criar condições e só depois é que vai agir, no entanto, 
a situação é tão grave, que primeiro é para salvar e depois criar as condições mínimas. 
Incentivou a câmara a juntar-se a Portalegre que vai enviar um autocarro à Polónia para ir 
buscar refugiados. Este apoio é prestar um bom serviço à causa mundial e se para cá 
vierem 40 pessoas estão também a contribuir para o despovoamento no interior, que 
também nos preocupa e assim, seria uma oportunidade de juntar a desgraça da Ucrânia à 
desgraça do despovoamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que falou com CIMAA e estão a analisar a situação, falou com a 
Diretora da Segurança Social e também aguarda indicações, relativamente ao autocarro de 
Portalegre não foi a câmara que o cedeu, mas foi uma instituição que o alugou. No nosso 
caso tem de haver uma resposta integrada e criar condições onde as pessoas possam ficar.  
Respondendo ao Sr. Baltazar disse que a obra da estrada ainda não está entregue, falta a 
marcação da estrada e pequenos apontamentos. A transmissão da assembleia custou 500 
euros mais IVA, mas se for negociado em pacote fica mais barato. A ideia de controlar o 
trânsito em Marvão custa cerca de 15 mil euros, é um sistema digital que conta as entradas 
e saídas com um sensor, os moradores têm um tratamento especial e só depois de 
implementado é que vão perceber como evolui a situação. No Porto Roque há um bloco 
ocupado e um outro está vazio mas candidatado ao PRR. ------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado falou também na estrada da Ponte Velha onde tem havido 
várias reclamações sobre a falta de sinalização nomeadamente da lomba. --------------------- 
Reforçou o pedido para que os vereadores tenham a informação sobre a proposta para 
regular o trânsito na Vila de Marvão. ----------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente respondeu que já chamou a atenção ao fiscal da obra da estrada sobre o 
que foi aqui dito e vai mandar enviar a proposta sobre o trânsito. ---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------------------ 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a ata da reunião ordinária de 21 de fevereiro, que foi 
aprovada em minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 
de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A ata foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª OD-05/22) na pasta de 
documentos anexa a este livro de atas. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - CONHECIMENTO ------------------------------------------ 
N.º 44 de 04/03/2022, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS - 770.015.85 € ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - 232.985.50 € -------------------------------------------------                                                                                                                                                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA -------------------------------------- 

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 14089/2022 - 
BARRETOS - BEIRÃ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua dos Lavadouros - Barretos, 
artigo matricial nº 672 da freguesia de Beirã. ------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 22466/2022 - 

BARRETOS - BEIRÃ --------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 

sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua do Boqueirão - Barretos, 

artigo matricial nº 122 da freguesia de Beirã. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 24818/2022 - 

SÃO SALVADOR DA ARAMENHA ---------------------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Vargem - São Salvador da 
Aramenha, artigo matricial nº 366 da freguesia de São Salvador da Aramenha. ---------------
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A VENDA DE IMÓVEL - ANÚNCIO Nº 24816/2022 - 
SÃO SALVADOR DA ARAMENHA ------------------------------------------------------------------------ 
Pedido apresentado pela Casa Pronta para pronúncia da Câmara Municipal de Marvão, 
sobre o direito de preferência na aquisição do imóvel sito em Fazenda Vermelha, artigo 
matricial nº 367 da freguesia de São Salvador da Aramenha. -------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS E EMPREITADAS - PARA CONHECIMENTO 
O Vereador Jorge Rosado perguntou ao Presidente se não tem nada para informar. Esta 
informação é que nunca a trouxe à reunião de câmara, sobre o betuminoso nunca veio nos 
documentos, nem nas informações do Presidente, nem da ordem do dia, foi hoje pela 
primeira vez que tiveram acesso à informação. --------------------------------------------------------- 
O Presidente respondeu que está registada no portal BaseGov. ---------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado acrescentou que disse à assembleia municipal que tinha dado 
informação na reunião de 03/01/2022 e não é verdade. ---------------------------------------------- 
O Presidente referiu que não dá ordens aos serviços para não levarem as coisas à câmara, 
quem faz estas informações são os serviços. ---------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado disse que deve assumir que não deu conhecimento e não a 
trouxe a câmara e foi o Sr. Baltazar que perguntou quais eram os caminhos que andavam 
a alcatroar e foi assim que souberam. O Presidente tem o dever de lealdade para com os 
eleitos e acham muita coincidência o facto de para essa empreitada só uma empresa ter 
apresentado orçamento, quando foram consultadas três. Tudo isto, para quem tinha 
duvidas no mandato anterior e achava que era tudo muito sério e muito correto, deixa a 
duvidar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - MARIA MANUELA BONACHO 
MARGARIDO - MACEIRA - SANTA MARIA DE MARVÃO - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informação da Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida: ------------------- 
“Tenho a honra de informar V. Exª que nos foi solicitado parecer favorável pelo requerente, Maria Manuela 
Bonacho Margarido, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Clara Bonacho Machado, relativamente 
ao negócio jurídico que pretende efetuar, uma vez que o prédio vai mudar de titular, pretendendo de futuro ficar 
em regime de compropriedade (dois titulares) do prédio abaixo descrito, nos termos do Artº 54 da Lei nº 64/2003, 
de 23/08 (Áreas Urbanas de Génese Ilegal). -------------------------------------------------------------------------------------- 
Este parecer favorável é exigido pela Conservatória do Registo Predial nos termos do Artº 54 do referido 
diploma: “1 –A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 
de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. (…)” -------------------------------------- 
Considera-se ainda que são considerados AUGI os prédios ou conjuntos de prédios parcelados anteriormente 
à entrada em vigor do Dec-Lei nº 46 673, de 29/11 de 1965. ----------------------------------------------------------------- 
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Deste modo, tendo em conta que deste ato não resulta o parcelamento físico em violação ao regime legal dos 
loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana, não se vê inconveniente na constituição de compropriedade do seguinte prédio descrito 
na conservatória do registo predial de Marvão: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 -Prédio misto inscrito na Conservatória do Registo Predial de Marvão com o nº 473/19910418, localizado na 
Freguesia de Stª Maria de Marvão, denominado Maceiras, composto de parte rústica, inscrita sob os artºs109 
e 220, ambos da secção A, da freguesia de Stª Maria de Marvão e do artº urbano inscrito na matriz com o nº 
198 da mesma freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior e da Exmª Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------ 
Despacho do Presidente: “Aprovo o pedido de compropriedade e submeta-se à câmara 
municipal para ratificação, 25/02/2022.” --------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente de 
aprovação do pedido de parecer favorável para a compropriedade. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
RECRUTAMENTO DE PESSOAL NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO --------------------------------------  
Tendo em vista a abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal na seguinte 
carreiras/categoria: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-1 Lugar de técnico superior (História), para a Divisão Administrativa e Financeira ------------------------------------- 
Estes procedimentos têm em vista a constituição de relação jurídica de emprego em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos do artigo 40.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -------------------------------- 
No mapa de pessoal para o ano 2022, aprovado pela Assembleia Municipal em 17 de dezembro de 2021,está 
previsto este posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. ----------------------------------------- 
 A intenção de recrutamento de um técnico superior de história, com mestrado em ciências da informação e da 
documentação –área de especialização em arquivística, justifica-se pela importância que o arquivo municipal 
reveste e merece. Durante muitos anos, o nosso passado administrativo não foi devidamente cuidado e 
acautelado. Com a criação deste posto de trabalho pretendemos estabilização na função, bem como prestar 
um serviço de qualidade a quem recorre aos nossos arquivos, selecionando e tratando a informação com 
qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que, nos termos conjugados da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e das Leis n.ºs 66/2012, de 31 
de dezembro, e 80/2013, 28 de novembro, que preveem a constituição de Entidade Gestora de Requalificação 
nas Autarquias Locais (EGRA), bem com a recente Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, informou a Comunidade 
Intermunicipal do Alto Alentejo os seus Municípios associados que, a EGRA ainda não se encontra constituída.  
 Nestes termos, e de acordo com as soluções interpretativas uniformes remetidas pelo gabinete do Senhor 
Secretário de Estado da Administração Pública e homologado em 15 de julho de 2014, os Municípios 
associados estão dispensados da consulta ao INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação, dado que nos termos do artigo 16.ºA do Decreto –Lei n.º 209/2009, 
as Autarquias Locais são entidades gestoras subsidiárias enquanto a EGRA não estiver constituída. ------------ 
Informo ainda que, se encontra satisfeita a exigência de cabimento orçamental para efeitos de ocupação do 
posto de trabalho na carreira/categoria mencionada, na classificação orgânica 02 ena classificação económica 
01010404, no orçamento para 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tenho a honra de propor à Câmara Municipal de Marvão a aprovação desta proposta, ao abrigo do disposto no 
artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 conjugado com o artigo 4.º do Decreto –Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro. ----- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do concurso. --- 
Declaração de voto do PS: “Os eleitos pelo PS votam a favor porque no mandato anterior 
chumbaram esta abertura de procedimento por condenarem que este tipo de aberturas de 
concurso fossem feitas em finais de mandato e que era nos inícios de mandato que deveria 
acautelar as necessidades de recursos humanos. Este abertura vem no início de um 
mandato e de facto uma situação que a câmara já tem a recibos verdes e vem regularizar 
uma situação.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3ª ALTERAÇÃO ÀS GOP 2021/2025 - PARA 
CONHECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Cristina Novo perguntou se os custos de ampliação da rede de esgotos em 
Santo António das Areias se referem ao Largo de São Marcos e se os custos baixaram em 
relação ao que estava previsto. Também pediu um ponto de situação da obra, até porque 
falta pouco tempo para as festas de São Marcos e coloca-se a questão se podem decorrer 
nesse local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Luis Costa informou que falou com o fiscal de obra, o Engº Nuno Lopes 
precisamente por essa questão, o S. Marcos está próximo e sabemos que ali é o ponto 
onde converge toda a população e o local mais adequado. O Engº informou que a vala está 
aberta até à pastelaria e falta abrir até ao cruzamento, ficou de reunir esta semana com o 
empreiteiro da obra para tentar que seja antecipada e que se consiga realizar o máximo 
possível, embora seja difícil que fique concluída até lá. ---------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado perguntou qual era o período desta obra. -------------------------- 
O Presidente respondeu que já ultrapassou os prazos. ---------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MINUTA DO CONTRATO DA REDE LOWFI ------------------------------------------------------------ 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como transcrito na íntegra, sendo o 

mesmo arquivado (com ref. DA 21/22) na pasta de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------- 

O Presidente explicou que foi contacto por uma empresa para instalar uns dispositivos do 
5G e uma rede tipo Wi-fi que passa dados móveis e dados de aplicações no concelho. Este 
contrato vem para a colocação em vários pontos do território e também serve para cidades 
inteligentes que estão a aparecer e vai ter muitas funcionalidades. Foi negociado uma renda 
em cada ponto, poderá ter aplicações para a câmara reduzir por exemplo a iluminação 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Vereador Jorge Rosado perguntou quem é que fez esta negociação. Aquilo que vem 
aqui não é o mesmo nível informação que vocês têm, a analise foi de acordo como contrato 
é estranho desde logo pelo representante e do que têm conhecimento desta situação é que 
tem custos elevados com a energia destes equipamentos em concreto. Falou com o 
representante? O protocolo diz que pagam uma mensalidade ao municipio por cada ponto 
e é colocado em edifícios da câmara, mas tem dúvidas no equipamento, pediram ficha 
técnica? Não se sentem confortáveis para votar favoravelmente este ponto. ---------------------- 
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O Presidente respondeu que foi ele próprio que negociou e perguntou logo sobre a energia 
e são muito residuais, até trabalham com painel solar. Falou com o representante é uma 
empresa israelita. Falou com a empresa sobre o custo de energia, tem ficha técnica num 
documento mas não fala em energia. ---------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o contrato, com duas abstenções 
dos eleitos pelo PS e dois votos a favor dos eleitos pela Coligação Marvão à Frente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA - GRUPO DE TRABALHO - REGULAMENTO REFERENTE À 
CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES NA ÁREA DO CONCELHO DE 
MARVÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta do Presidente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Serve a presente para propor a criação de um grupo de trabalho para elaboração de um 
regulamento de construção e edificações na área do concelho de Marvão, com a seguinte 
constituição: 
-Presidente da Câmara Municipal; 
-Vereadora Paula Trindade; 
-Dr.ª Vera Magro –jurista da Câmara Municipal; 
-Um Vereador do Partido Socialista; 
-Eng.ª Soledade Pires – Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida; 
-Um representante de cada força politica representada na Assembleia Municipal; 

Proponho ainda que, sempre que se configure necessário, integre este grupo de trabalho, 

um representante do ICNF e um representante do IEP (Instituto de Estradas de Portugal).” 

O Presidente informou que a proposta vem no sentido de se criar um grupo de trabalho que 
ultrapasse esta situação e se produza um documento que todas as forças políticas estejam 
confortáveis, é uma situação complexa e transversal a ambos os partidos e vai ser 
acompanhado pela chefe de divisão da área, a jurista, um vereador de cada força e da 
assembleia. Com o andamento das situações vai convidar o ICNF e as Estradas de Portugal 
que têm legislação sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Jorge Rosado fez um ponto de situação para todos perceberem o que se está 
a tratar, a vereação do PS trouxe à última reunião de câmara uma proposta de regulamento 
para as vedações e os eleitos pelo PSD na câmara chumbaram este trabalho feito desde 
janeiro deste ano com o apoio técnico de várias pessoas ligadas ao PS. No mandato 
anterior o PS propôs a constituição de duas comissões: a das árvores fechadas que deixou 
de reunir e nunca teve nenhum efeito prático e o grupo de trabalho para a candidatura 
reuniu uma vez e essa comissão despareceu. Hoje, o Presidente, propõe a criação de um 
grupo de trabalho para fazer o que se comprometeu aqui mais do que uma vez. Por isso, 
os vereadores do PS lembram-no que tem de fazer o seu trabalho que é criar um 
regulamento, porque quando foi a revisão do código regulamentar também não constituiu 
uma comissão de trabalho. Agora, para uma situação muito específica, chama pessoas 
para isso. Os eleitos do PS já fizeram esse trabalho e foi entregue em mão. O Presidente 
votou contra a proposta do PS. Não acreditam que seja necessário a criação de um grupo 
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de trabalho por haver na câmara uma jurista, gabinetes técnicos e apoio mais do que 
suficiente para fazer este trabalho, e empurra de novo para o lado, envolvendo as entidades 
externas. Referiu ainda que não votam contra porque nunca foi essa a postura do PS, não 
são uma força de bloqueio, estão cá para colaborar e já o fizeram, mas o PSD rejeitou esse 
apoio. Por isso, o voto é de abstenção, embora face aos exemplos das outras comissões 
não acreditam que esta funcione. -------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente disse que a comissão das árvores fechadas e outras foram criadas na 
assembleia municipal. O Vereador trouxe na reunião passada um regulamento que não foi 
debatido, e se queria que passasse não o metia na reunião à última da hora. Está disponível 
para introduzir várias propostas avulso das ideias e conjugar uma versão aplicável em 
Marvão, porque estas questões de pensarem que os regulamentos só atuam em certas 
situações, mas há outras que começam a não caber e vão causar transtornos. Temos em 
Marvão muito tipo de vedações, tem de muito mastigada, ponderada e planeada e analisar 
várias visões da situação. Esta comissão é para produzir efeitos rápidos.  ----------------------   
O Vereador Luis Costa disse que esta proposta vem na linha do que disserem na última 
reunião de camara, entendem que este regulamento deve ser elaborado por todos, técnicos 
e eleitos com voz ativa e quando vier à câmara municipal tenha os contributos de todos. -- 
O Vereador Jorge Rosado perguntou de novo qual é a diferença entre este regulamento 
e o do ninho de empresas da Beirã, os vereadores do PS não tiveram tempo de o analisar 
e aprovaram. Porque não são todos os regulamentos trabalhados em conjunto? ------------- 
O Vereador Luis Costa acrescentou que esta situação já vem de trás e foi debatida em 
assembleia, só estão a dar seguimento ao que vem da assembleia, para que seja composta 
por todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Jorge Rosado lembrou que o Presidente da Câmara foi mandatado em dois 
momentos para fazer e não o fez. -------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar o grupo de trabalho, com duas 
abstenções dos eleitos pelo PS e dois votos a favor dos eleitos pela Coligação 
Marvão à Frente. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APROVAÇÃO EM MINUTA:--------------------------------------------------------------------------------
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 
nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que elaborada por mim, Emília 
Maria Mena da Cruz Machado, Assistente Técnica e tida por conforme por todos, vai ser 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. -----
Eram 11h10m. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

_____________________________ 
 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 
 

______________________________ 


